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CCAARRGGOO::  AAUUXXIILLIIAARR  DDEE  CCOONNTTAABBIILLIIDDAADDEE  

 
Os homenzinhos de Grork 

 

A ficção científica parte de alguns pressupostos, ou preconceitos, que nunca foram devidamente discutidos. Por 
exemplo: sempre que um nave espacial chega à Terra, vinda de outro planeta, é um planeta mais adiantado do que o 
nosso. Os extraterrenos nos intimidam com suas armas fantásticas ou com a sua sabedoria exemplar. Pior do que o raio 
da morte é o seu ar de superioridade moral. A civilização deles é invariavelmente mais organizada do que a da Terra e 
eles não perdem a oportunidade de nos lembrar disso. Cansado de tanta humilhação, imaginei uma história de ficção 
diferente. Para começar, o Objeto Voador Não Identificado que chega à Terra, descendo numa planície do Meio-Oeste 
dos Estados Unidos, chama a atenção por um estranho detalhe: a chaminé. 

– Vi com estes olhos, xerife. Ele veio numa trajetória irregular, deu alguns pinotes, tentou subir e depois caiu como 
uma pedra. 

– Deixando um facho de luz atrás?  
– Não, um facho de fumaça. Da chaminé. 
– Chaminé? Impossível. Vai ver o alambique do velho Sam explodiu outra vez e sua cabana voou. 
– Não. Tinha o formato de um disco voador. Mas com uma chaminé em cima. 
O xerife chama as autoridades estaduais, que cercam o aparelho. Ninguém ousa se aproximar até que cheguem as 

tropas federais. Um dos policiais comenta para o outro: 
– Você notou a vegetação em volta... 
– Dizimada. Provavelmente um campo magnético destrutivo que cerca o disco e... 
– Não. Parece cortada a machadinha. E se não fosse um absurdo eu até diria que eles estão colhendo lenha. 
Nesse instante, um segmento de um dos painéis do disco, que é todo feito de madeira compensada, é chutado 

para fora e aparecem três homenzinhos com machadinhas sobre os ombros. Os três saem à procura de mais árvores 
para cortar. Estão examinando as pernas de um dos policiais, quando este resolve se identificar e aponta um revólver 
para os homenzinhos. 

– Não se mexam ou eu atiro. 
Os homenzinhos recuam, apavorados, e perguntam: 
– Atira o quê? 
– Atiro com este revólver. 
O policial dá um tiro para o chão como demonstração. Os homenzinhos, depois de refeitos do susto, aproximam-se 

e passam a examinar a arma do policial, maravilhados. Os outros policiais saem de seus esconderijos e cercam os 
homenzinhos rapidamente. Mas não há perigo. Eles querem conversa. Para facilitar o desenvolvimento da história, 
todos falam inglês. 

– Vocês não conhecem armas, certo? – quer saber um policial. – Estão num estágio avançado de civilização em que 
as armas são desnecessárias. Ninguém mata mais ninguém. 

– Você está brincando? Responde um dos homenzinhos. – Usamos machadinhas, tacapes, estilingue, catapulta, 
flecha, qualquer coisa para matar. Uma arma como essa seria um progresso incrível no nosso planeta. Precisamos  
copiá-la.  

Chegaram as tropas federais e diversos cientistas para examinarem os extraterrenos e seu artefato voador. 
Começam as perguntas. De que planeta eles são? De Grork. Como é que se escreve? Um dos homenzinhos risca no 
chão: GRRK. 

– Deve faltar uma letra – observa um dos cientistas. – O “O”. 
– O “O”? 
– Assim – diz o cientista da Terra, fazendo uma roda no chão. 
O homenzinho examina o “O”. As possibilidades da forma são evidentes. A roda! Por que não tinham pensando 

nisso antes? Voltarão para Grork com três ideias revolucionárias: o revólver, a roda e a vogal. Querem saber onde estão 
exatamente. Nunca ouviram falar na Terra. Sempre pensaram que seu planeta fosse o centro do universo e aqueles 
pontinhos no céu, furos no manto celeste. Sua viagem era uma expedição científica para provar que o planeta Grork 
como muitos pensavam e que ninguém cairia no abismo se passasse do horizonte. Sua intenção era navegar até o 
horizonte. 

E como tinham vindo parar na Terra? 
Pois é. Alguma coisa deu errado. 
Tinham descido na Terra, porque faltara lenha para a caldeira que acionava as pás que moviam o braço. Então 

aquilo era um barco? A ideia fora de fazer um barco. Só que em vez de flutuar, ele subiria. Um fracasso. Os 
homenzinhos convidam os cientistas a visitarem a nave. Entram pelo mesmo buraco de madeira da nave, que depois é 
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tapado com uma prancha e a prancha pregada na parede. Outra grande ideia que levarão da terra é a dobradiça de 
porta. 

O interior da nave é todo decorado com cortinas de veludo vermelho. Há vasos com grandes palmas, lustres, divãs 
forrados com cetim. Um dos homenzinhos explica que também tinha um piano de cauda, mas que o queimaram na 
caldeira quando faltou lenha. Tudo do mais moderno. 

– E que mensagem vocês trazem para o povo da Terra? – pergunta um dos cientistas. 
Os homenzinhos se entreolharam. Não vieram preparados. Mas como a Terra os recebeu tão bem, resolveram 

revelar o segredo mais valioso da sua civilização. A fórmula de transformar qualquer metal em ouro.  
– Vocês conseguiram isso? 
– Ainda não – responde um homenzinho – mas é só uma questão de tempo. Nossos cientistas trabalham sem 

cessar na fórmula, queimando vela toda noite. 
– Velas? Lá não há eletricidade? 
– elequê? 
– Eletricidade. Energia elétrica. As coisas lá são movidas a quê? 
– A vapor. É tudo com caldeira. 
– Mas isso não é incômodo? 
– Às vezes. O barbeador portátil, por exemplo. Precisa de dois para segurar. Mas o resto...  

(VERÍSSIMO, Luís Fernando. Os homenzinhos de Grork. In. O nariz. São Paulo: Ática, 2006, pp. 48-51.) 

 
01 
Analise as afirmativas que correspondam à história narrada no texto. 
I. Os seres extraterrestres da história são diferentes dos imaginados pela ficção científica. 
II. Na história contada no texto, o homem é mais civilizado do que os seres extraterrestres.  
III. Os seres extraterrestres chegaram à Terra acidentalmente. 
Estão corretas as afirmativas 
A) I, II e III.    B) I e II, apenas.   C) II e III, apenas.  D) I e III, apenas. 

 
02 
No texto, o elemento que gera a história narrada é 
A) a superioridade dos seres extraterrestres.   
B) a aproximação entre o homem e os seres extraterrestres. 
C) a queda de um Objeto Voador Não Identificado diferente na Terra.   
D) a preocupação do homem com a possibilidade da Terra ser invadida por extraterrestres.  

 
03 
Os três homenzinhos saíram da nave, por que 
A) o painel da nave explodiu.      C) ouviram dois policiais conversar. 
B) precisavam cortar mais lenha.    D) foram surpreendidos pelos policiais. 

 
04 
No trecho “– Não. Tinha o formato de um disco voador. Mas com uma chaminé em cima.” (6º§), a palavra destacada 
estabelece uma relação semântica de 
A) adição.   B) oposição.   C) conclusão.   D) explicação. 

 
05 
Quando o policial dispara o revólver, por desconhecerem esse objeto, os três homenzinhos ficam  
A) instigados.   B) tranquilos.   C) assustados.   D) encorajados. 

 
06 
Em cada uma das séries a seguir, apenas uma das palavras NÃO apresenta prefixo. Identifique-a.  
A) transformar – incômodo – irregular – refeitos. 
B) impossível – desnecessárias – incrível – entreolharam. 
C) pressupostos – preconceitos – extraterrenos – refeitos.  
D) superioridade – extraterrestre – incrível – invariavelmente.   
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07 
Dentre os recursos gramaticais usados para estabelecer relação entre as palavras estão os pronomes. Considere os 
pronomes destacados nos trechos do texto e identifique a alternativa em que o pronome em destaque NÃO retoma o 
referente sublinhado.  
A) “Vi com estes olhos, xerife. Ele veio numa trajetória irregular, [...].” (2º§) (xerife) 
B) “E se não fosse um absurdo eu até diria que eles estão colhendo lenha.” (10º§) (seres extraterrenos). 
C) “Uma arma como essa seria um progresso incrível no nosso planeta. Precisamos copiá-la.” (18º§) (a arma). 
D) “A civilização deles é invariavelmente mais organizada do que a da Terra e eles não perdem a oportunidade de nos 

lembrar disso.” (1º§) (seres extraterrenos). 

 
08 
No que diz respeito aos aspectos gramaticais, está correto o que se afirma em: 
A) Em “[…] imaginei uma história de ficção diferente.” (1º§), o sujeito está explicito e é classificado como simples.   
B) Em “O xerife chama as autoridades estaduais...” (7º§), os termos da oração não foram organizados na ordem direta. 
C) Em “– Vocês não conhecem armas [...]” (17º§), o substantivo “armas” funciona como complemento do verbo e 

desempenha a função sintática de sujeito.  
D) Em “– Usamos machadinhas, tacapes, estilingue, catapulta, flecha [...]” (18º§), as vírgulas foram usadas para separar 

uma sequência de palavras que desempenham a mesma função sintática.  

 
09 
Quanto à análise gramatical ou linguística a respeito deste trecho “O policial dá um tiro para o chão como 
demonstração.” (16º§), analise as afirmativas a seguir. 
I. Se a frase, tal como se apresenta, fosse transposta para a voz passiva analítica, as transformações resultariam nesta 

frase “um tiro para o chão foi dado pelo policial como demonstração”. 
II. Os termos da oração estão organizados na ordem direta ou canônica.  
III. Se o narrador quisesse omitir o agente da ação dessa frase, poderia ter usado como recurso a voz passiva sintética 

(deu-se um tiro para o chão). 

IV. Na voz passiva analítica a palavra ou expressão, que funciona como objeto/alvo do verbo, passa a funcionar 
sintaticamente como sujeito da oração.  

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III e IV.   B) I e III, apenas.  C) II e IV, apenas.  D) I, III e IV, apenas. 

 
10 
Observe estas palavras 1. revólver; 2. chaminé; 3. elétrica; 4. pinotes que já estão adequadamente escritas quanto à 
acentuação gráfica e, em seguida, assinale a alternativa INCORRETA.  
A) Raciocínio semelhante ao aplicado na palavra “1” vale para a palavra “4”. 
B) Caso a palavra “3” fosse paroxítona, a sílaba tônica seria “tri” e o “i” deveria receber acento. 
C) Para que a palavra “2” tivesse a sílaba tônica no “cha” essa sílaba deveria ter acento no “o”, pois toda proparoxítona 

é acentuada. 
D) Se a palavra “1” fosse proparoxítona, teria acento no “i”; se fosse oxítona, teria no “e”. A sílaba tônica, portanto, é 

“na” e a palavra é paroxítona. 

 
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA 

 

11 
Um usuário utiliza o Sistema Operacional Microsoft Windows 8.1 (configuração padrão) para realizar as suas 
atividades diárias. Considerando que os ícones da sua área de trabalho encontram-se todos desorganizados, ele pode 

utilizar um recurso do próprio sistema para organizar a sua área de trabalho de forma automática, clicando com o 
botão direito do mouse sobre uma área em branco da área de trabalho, apontar o cursor para 
A) alinhar e, em seguida, clicar em Alinhar ícones. 
B) organizar e, em seguida, clicar em Limpar área de trabalho. 

C) ferramentas e, em seguida, clicar em Organizar automaticamente. 
D) exibir e, em seguida, clicar em Organizar ícones automaticamente. 
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12 
No painel de controle do Sistema Operacional Microsoft Windows 8.1 (Configuração Padrão – Idioma Português 
Brasil), as propriedades do teclado permitem alterar na sua guia Velocidade, EXCETO: 
A) Taxa de repetição. 
B) Intervalo de repetição. 
C) Velocidade do ponteiro. 
D) Taxa de intermitência do cursor. 

 
13 
No prompt de comando MS-DOS um usuário digitou o seguinte comando: 
 

copy c:\*.txt c:\concurso 
 

A execução deste comando: 
A) Move todos os arquivos de C: para C:\concurso 
B) Renomeia todos os arquivos de C: para C:\concurso 
C) Copia todos os arquivos que terminam em .txt de C: para C:\concurso 
D) Filtra apenas os arquivos com extensão .txt e remove do diretório C:\concurso 

 
14 
Na ferramenta Microsoft Office Word 2007 (Configuração Padrão – Idioma Português Brasil) quando copiamos um 
objeto para a área de transferência e colamos no documento, ele herda o conteúdo e a formatação que ele possuía 
quando foi copiado. Um recurso utilizado para colar o texto, desprezando a formatação original é: 
A) Mover (formato unicode).      C) Transferir (opção Formato neutro). 
B) Colar (opção Sem Formato).      D) Colar Especial (opção Texto não formatado). 

 
15 
Considere a fórmula digitada na ferramenta Microsoft Office Excel 2007 (configuração padrão): 
 

=SE((20/2)>10;SOMA(3;2);MÉDIA(10;2)) 
 

O resultado da execução desta fórmula será: 
A) 4.    B) 5.    C) 6.    D) 10. 

 
RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

16 
No transporte de 252 toneladas de areia são utilizados 7 caminhões num período de 3 dias. Mantendo o mesmo 
ritmo de trabalho quantos caminhões seriam necessários para se transportar 120 toneladas de areia num período de 
2 dias?   
A) 3.                                     B) 4.                                C) 5.                               D) 6.  

 
17 
O jato de uma fonte de água que jorra do chão conforme indicado na figura a seguir corresponde a uma parábola e 
pode ser representado pela função quadrática y = –10x2 + 8x, sendo x e y medidos em metro. 
 

 
 

A altura máxima atingida por esse jato de água é de: 
A) 1,2 m.                    B) 1,6 m.                    C) 1,8 m.                      D) 2,0 m. 
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18 
Numa cozinha há duas geladeiras nas quais estão armazenadas algumas garrafas de água mineral. Em uma dessas 
geladeiras há 4 garrafas de água sem gás e 2 com gás. Na outra geladeira há ‘n’ garrafas de água sem gás e 5 com gás. 
Se uma garrafa for retirada de cada geladeira a probabilidade de que ambas sejam sem gás é de 25%. Assim, o valor 
de ‘n’ é:  
A) 2.                             B) 3.                           C) 4.                              D) 5. 

 
19 
Os pontos (a, 9) e (1, b) pertencem a uma reta cuja equação é y = 2x + 3. A soma a + b é igual a:  
A) 8.                          B) 9.                                C) 10.                            D) 11. 

 
20 
Uma escola de idiomas possui um total de 100 alunos, sendo que cada um desses alunos estão matriculados em 
apenas um dos cursos oferecidos: inglês, espanhol ou francês. A distribuição desses alunos, de acordo com o sexo, 
está representada na tabela a seguir. 
 

 Inglês Espanhol Francês Total 

Homens 16  17  

Mulheres  12  52 

Total   30 100 
 

Qual das afirmações a seguir é FALSA? 
A) 45% dos alunos da escola estão matriculados no curso de inglês.  
B) Há mais mulheres no curso de inglês do que no curso de francês. 
C) Há mais homens no curso de inglês do que no curso de espanhol. 
D) 25% das mulheres da escola estão matriculadas no curso de francês. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 

21 
“Criado pelo Decreto nº 7.175/2010, o ________________________________ é uma iniciativa do Governo Federal 
que tem o objetivo principal de massificar o acesso à internet em banda larga no país, principalmente nas regiões 
mais carentes da tecnologia.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) Programa Internet para Todos (PIT)                                                                                                
B) Programa Nacional de Banda Larga (PNBL)  
C) Plano Governamental de Inclusão Digital (PGID) 
D) Plano Quinquenal de Acesso a Banda Larga (PQABL) 

 
22 
“País altivo e autônomo, o Brasil exerce exclusiva soberania sobre seu território, seu mar territorial e seu espaço aéreo, 
sem delegar a terceiros a responsabilidade por sua defesa e segurança. Cabe ao Estado brasileiro prover os meios 
necessários para que a sociedade alcance seus objetivos de prosperidade, assegurando condições que lhe permitam ser 
capaz de, livremente, afirmar seus interesses e se dedicar ao próprio desenvolvimento. Apesar de se projetar como 
nação que defende o entendimento e a cooperação internacional, o Brasil sustenta que ser um país pacífico não 
significa ser passivo e indefeso.”         (Disponível em: www.defesa.gov.br.) 
 

De acordo com o raciocínio anterior, analise as afirmativas a seguir. 
I. O Brasil investe numa capacidade militar de dissuasão que lhe possibilite reagir contra ameaças externas 

convencionais. 
II. O país cria uma força militar forte contra riscos contemporâneos como o terrorismo, o crime organizado 

transnacional, a pirataria e os ataques cibernéticos. 
III. A nação passa a investir em educação profissional e intelectual para incentivar o setor industrial na realização da 

prosperidade dos cidadãos brasileiros.  
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) II.    B) III.                            C) I e II.    D) II e III.  
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23 
“O anel óptico sul-americano é um projeto audacioso do Brasil em parceria com vários países da América do Sul. Ainda 
está em fase de discussão e implantação, mas a primeira etapa da rede já foi inaugurada em junho de 2013 e conecta o 
município brasileiro de Santana do Livramento (RS) a cidade de Riviera, no Uruguai. A conexão foi resultado de uma 
parceria entre a Telebras e a Antel, empresa de telecomunicações do país vizinho.”         (Disponível em: www.mc.gov.br.) 
 

Sobre a discussão em torno do anel óptico sul-americano, é INCORRETO afirmar que: 
A) Sua implantação garante um tráfego mais eficiente, mais seguro e menos custoso para os países sul-americanos.  
B) A estratégia regional prevê a atração de servidores e data centers para a instalação de mais conteúdos na América do 

Sul. 
C) Com o anel ótico interligando os países sul-americanos, o tráfego circulará diretamente para as redes estadunidenses 

que são mais eficientes e de menor custo. 
D) Atualmente, o caminho percorrido pelos dados numa simples conexão à internet é extenso e caro: para um brasileiro 

acessar algo no chile, os EUA são um entreposto entre eles.  
 

24 
“Sem fins lucrativos, de acesso público e gratuito, com computadores conectados à internet, disponíveis para diversos 
usos, o objetivo do telecentro é promover o desenvolvimento social e econômico das comunidades atendidas, 
reduzindo a exclusão social e criando oportunidades aos cidadãos. Os telecentros podem oferecer diversos cursos ou 
atividades conforme necessidade da comunidade local, além de funcionarem como espaço de integração, cultura e 
lazer. Eles foram instalados por meio de parcerias entre ministérios, prefeituras e entidades da sociedade civil.” 

(Disponível em: www.mc.gov.br.) 
 

Ao instalar telecentros em diversos pontos do território brasileiro, o governo teve a intenção de promover a 
A) inclusão digital.      C) desconcentração territorial.                                                                                      
B) formação geral.      D) telefonia e telecomunicação. 
 

25 
Muitos são os jovens e adultos que não terminaram os estudos em virtude de vários motivos. Porém, por sequência 
da vida e do mercado de trabalho, a formação básica acaba sendo uma exigência fundamental e retornar para a 
escola se torna inevitável. Dentre as alternativas a seguir, qual é a opção preparada pelo governo para pessoas que se 
encontram nessa situação? 
A) ENADE.   B) OBMEP.      C) ENCCEJA.   D) Prova Brasil. 
 

26 
“Um estudo divulgado, em 2015, pelo Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras (IDESF), revelou 
uma relação direta entre a realização de operações nas fronteiras brasileiras e o aumento da arrecadação pública. De 
acordo com o IDESF isto ocorre em função da redução na oferta de produtos contrabandeados, que por consequência 
estimula o consumo de artigos fabricados no Brasil ou aqueles importados legalmente. Ainda, segundo o Instituto, o 
país deixa de arrecadar em impostos nas regiões de fronteiras cerca de R$ 25 bilhões ao ano.” É uma estratégia de 
arrecadação de impostos, no sentido do trecho anterior, a operação: 
A) Ágata.   B) Zelotes.   C) Lava Jato.                        D) Satiagraha. 
 

27 
“São funções das instituições _______________________: assegurar a integridade do território nacional; defender os 
interesses e os recursos naturais, industriais e tecnológicos brasileiros; proteger os cidadãos e os bens do país; 
garantir a soberania da nação.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) sociais     B) militares   C) legislativas         D) econômicas 
 

28 
“São grupos, coletivos e entidades de natureza ou finalidade cultural que desenvolvem e articulam atividades 
culturais em suas comunidades, reconhecidos, certificados ou fomentados pelo Ministério da Cultura por meio dos 
instrumentos da Política Nacional de Cultura Viva.” Considerando as políticas nacionais de cultura, o enunciado está 
se referindo diretamente a: 
A) Pontos de Cultura.       C) Fundações de Formação Cidadã.                                                                                               
B) Instituições Educacionais.     D) Centros de Aprendizagens em Artes. 
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29 
“São mais de 103.870 espécies animais e 43.020 espécies vegetais conhecidas no país.” Em relação aos dados 
apresentados anteriormente e suas implicações, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) O Brasil ocupa quase metade da América do Sul e é o país com a maior diversidade de espécies no mundo, 

espalhadas nos seis biomas terrestres e nos três grandes ecossistemas marinhos. 
(     ) Suas diferentes zonas climáticas favorecem a formação de zonas biogeográficas (biomas), a exemplo da floresta 

amazônica, maior floresta tropical úmida do mundo; o pantanal, maior planície inundável; o cerrado com suas 
savanas e bosques; a caatinga composta por florestas semiáridas; os campos dos pampas; e a floresta tropical 
pluvial da Mata Atlântica. 

(     ) O Brasil possui uma costa marinha de 3,5 milhões km², que inclui ecossistemas como recifes de corais, dunas, 
manguezais, lagoas, estuários e pântanos. 

(     ) A situação da biodiversidade brasileira é acompanhada de perto também pela Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT), que tem papel relevante na discussão e implantação das políticas sobre a biodiversidade, bem 
como identificar e propor áreas e ações prioritárias para pesquisa, conservação e uso sustentável dos 
componentes da biodiversidade. 

A sequência está correta em 
A) V, F, V, F.                   B) F, V, F, V.   C) V, V, V, F.   D) F, F, V, V.  

 
30 
“Desde o século XVIII, as embalagens tipo caixas de grande porte são utilizadas para armazenamento e transporte no 
comércio de mercadorias. Entretanto, seu sucesso teve início no século XX, quando seu uso foi padronizado e utilizado 
por vários países.”             (Disponível em: inovacao.scielo.br.) 
 

A conteinerização, sem dúvida, significou uma revolução no transporte, pois 
A) viabilizou a logística intermodal.     C) aumentou a utilização do etanol combustível. 
B) alterou as distâncias e aproximou os lugares.    D) alterou o modal de transporte preponderante. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

31 
De acordo com a Lei nº 4.320/64, a liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor 
tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. Esta verificação tem por fim apurar, 
EXCETO: 
A) A importância exata a pagar. 
B) A origem e o objeto do que se deve pagar. 
C) A análise das estimativas das sobras para liquidação da dívida. 
D) A quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação. 

 
32 
De acordo com o Art. 2º da Lei Complementar de nº 101/2000, analise as afirmativas a seguir, marque V para as 
verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Ente da Federação: a União, cada Estado e cada município. 
(     ) Empresa controlada: sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertença, diretamente, a ente da 

Federação. 
(     ) Empresa estatal dependente: empresa controlada que receba do ente controlador recursos financeiros para 

pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles 
provenientes de aumento de participação acionária. 

A sequência está correta em 
A) V, V, F.   B) V, V, V.   C) F, V, V.   D) F, F, V. 

 
33 
Segundo o Art. 178 da Lei das SA’s e alterações posteriores, no passivo, as contas serão classificadas em três grupos. 
O grupo do patrimônio líquido é dividido por, EXCETO: 
A) Lucros acumulados.       C) Ações em tesouraria. 
B) Reservas de capital.      D) Ajustes de avaliação patrimonial. 
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34 
Conforme a Lei nº 4.320/64, a liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base, 
EXCETO:  
A) A nota de empenho. 
B) O contrato, ajuste ou acordo respectivo. 
C) Os comprovantes da prestação efetiva do serviço. 
D) A apresentação de certidão previdenciária negativa.  

 
35 
De acordo com o Art. 176 da Lei das Sociedades por Ações, ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, 
com base na escrituração mercantil da companhia, um conjunto de demonstrações financeiras, que deverão exprimir 
com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício. Com base no exposto, 
assinale a alternativa que apresenta uma demonstração financeira NÃO exigida pela legislação societária. 
A) Demonstração dos fluxos de caixa. 
B) Demonstração do resultado abrangente. 
C) Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. 
D) Demonstração do valor adicionado, se companhia aberta. 

 
36 
De acordo com a legislação societária, a diminuição do valor dos elementos dos ativos imobilizado e intangível deve 
ser registrada periodicamente. Sobre este assunto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Depreciação, quando corresponder à perda do valor dos direitos que têm por objeto bens incorpóreos sujeitos a 

desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência. 
(     ) Amortização, quando corresponder à perda do valor do capital aplicado na aquisição de direitos da propriedade 

industrial ou comercial e quaisquer outros com existência ou exercício de duração limitada, ou cujo objeto sejam 
bens de utilização por prazo legal ou contratualmente limitado. 

(     ) Exaustão, quando corresponder à perda do valor, decorrente da sua exploração, de direitos cujo objeto sejam 
recursos minerais ou florestais, ou bens aplicados nessa exploração. 

A sequência está correta em 
A) F, V, V.   B) V, F, F.   C) F, F, V.   D) V, V, V. 

 
37 
No balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem, e agrupadas de modo a 
facilitar o conhecimento e a análise da situação financeira da companhia. Sobre este assunto, marque V para as 
afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) No ativo, as contas serão dispostas em ordem crescente de grau de liquidez dos elementos nelas registrados. 
(     ) Ativo não circulante, composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e diferido.  
(     ) Patrimônio líquido, dividido em capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, ações em 

tesouraria e prejuízos acumulados. 
A sequência está correta em 
A) F, F, V.   B) F, F, F.   C) V, F, F.   D) V, F, V. 

 
38 
Na etapa da execução da receita orçamentária, a Lei nº 4.320/64 estabelece três estágios, que são: o lançamento, a 
arrecadação e o recolhimento. Concernente aos documentos da arrecadação das receitas federais, marque V para as 
afirmativas verdadeiras e F para as falsas.  
(     ) Documento de Arrecadação das Receitas Federais (DARF): destina-se ao recolhimento das receitas administradas 

pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEF/DF). 
(     ) Guia de Recolhimento da União (GRU): é utilizada pelas unidades do governo federal para arrecadação de suas 

receitas próprias (ou indiretamente arrecadadas).  
(     ) Guia de Previdência Social (GPS): destina-se à arrecadação das receitas do Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS).  
A sequência está correta em 
A) V, V, V.   B) F, V, V.   C) V, F, F.   D) F, F, V. 
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39 
De acordo com a LC nº 101/2000, a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em 
que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o 
cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange, 
EXCETO:  
A) A renúncia de receita.      C) Dívidas consolidadas e mobiliária. 
B) O estorno de despesas.     D) Geração de despesas com pessoal. 

 
40 
De acordo com o Art. 36 da Lei nº 4.320/64, as despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro 
distinguindo-se as processadas das não processadas, são consideradas: 
A) Restos a pagar.       C) Despesas extraorçamentárias. 
B) Empenho das despesas.     D) Despesas orçamentárias não efetivas. 
 

 
 
 
 



   



 

INSTRUÇÕES 
 

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta 

grossa. Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular 

desligado e devidamente identificado. 

2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 

anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. 

Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com 

respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 

palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, 

controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo e etc. 

3. Não será permitido ao candidato fazer anotações de suas opções de resposta (copiar gabarito) em seu cartão de 

confirmação de inscrição ou em qualquer outro meio. 

4. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e fumar. 

5. A duração da prova é de 03 (três) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à 

identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito). 

6. Com vistas à garantia da segurança e integridade desse certame, os candidatos serão submetidos ao sistema de 

detecção de metais quando do ingresso e saída de sanitários. Excepcionalmente, poderão ser realizados, a qualquer 

tempo durante a realização das provas, outros procedimentos de vistoria além do descrito. Ao término da prova o 

candidato deverá se retirar do recinto de aplicação, não lhe sendo mais permitido o ingresso nos sanitários. 

7. O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões para os cargos de nível médio técnico e médio e 30 (trinta) 

questões para os demais cargos. Leia-o atentamente. 

8. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 04 (quatro) opções (A a D) e uma única 

resposta correta. 

9. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas 

corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) 

que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha 

qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal.  

10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única 

e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

11. O candidato poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua 

realização, contudo, não poderá levar consigo o Caderno de Provas, sendo permitida essa conduta apenas no 

decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. 

12. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de 

aplicação das provas, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado 

Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da 

Unidade. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- As provas aplicadas, assim como os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no 

endereço eletrônico www.idecan.org.br, a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 3 

(três) dias úteis, a partir do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao 

Concurso Público no endereço eletrônico www.idecan.org.br. 

- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, 

com acesso pelo candidato ao fornecer dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, ao IDECAN, conforme 

disposições contidas no endereço eletrônico www.idecan.org.br, no link correspondente ao Concurso Público. Será 

disponibilizado um ponto de acesso à internet para o candidato na sede da Câmara Municipal de Mateus Leme, à Av. 

Getúlio Vargas, 736, Mateus Leme – MG, CEP: 35670-000, no horário de 13h00min as 17h00min. 




